APROBATĂ
11.12.2017
ORDINEA DE ZI
pentru şedinţa Camerei Deputaţilor
din ziua de luni, 11 decembrie 2017
1.

Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaţilor,
potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor.

2.

Proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
(PL-x 543/2017) – lege ordinară – Adoptat de Senat - 4.12.2017
Raport - Comisia juridică (Adoptare)- distribuit-11.12.2017
Procedură de urgență
Cameră decizională
Prioritate legislativă

3.

Proiectul de Hotărâre privind modificarea Regulamentului Camerei
Deputaţilor (BPI 706/06.12.2017; PH CD 104/2017)
Raport - Comisia pentru regulament
Se dezbate sub rezerva primirii raportului

4.

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.23/2017
privind plata defalcată a TVA (PL-x 435/2017) – lege ordinară – Adoptat
de Senat - 31.10.2017
Raport-Comisia pentru buget (Adoptare) – distribuit - 5.12.2017
Cameră decizională

5.

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.550/2004
privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române, a Legii
nr.364/2004 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Judiciare, Legea
nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia
persoanelor şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.20 din 11 martie
2009 pentru modificarea art.13 alin.(2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Afacerilor Interne şi pentru reorganizarea unor unităţi din subordinea
Ministerului Afacerilor Interne (Pl-x 211/2017) – lege organică

(Propunerea legislativă a fost dezbătută în şedinţa de luni, 04.12.2017)
Prima Cameră sesizată – Data prezentării în Biroul permanent
26.06.2017; data la care se împlineşte termenul constituţional pentru
dezbatere şi vot final 11.12.2017, potrivit art.75 alin.(2) din Constituţie şi
art.113 din Regulamentul Camerei Deputaţilor
Vot final - ora 18,30
6.

Propunerea legislativă privind Statutul cadrelor de informații
(Pl-x 237/2017) – lege organică
Raport –Comisia pentru apărare (Respingere) – distribuit – 5.12.2017
Prima Cameră sesizată – Data prezentării în Biroul permanent
25.09.2017; data la care se împlineşte termenul constituţional pentru
dezbatere şi vot final 11.12.2017, potrivit art.75 alin.(2) din
Constituţie şi art.113 din Regulamentul Camerei Deputaţilor

7.

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2017
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.29/2015
privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a
cofinanțării publice naţionale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială
europeană”, în perioada 2014-2020 (PL-x 329/2017) – lege ordinară –
Adoptat de Senat - 4.10.2017
Raport comun – Comisia pentru buget și Comisia pentru administrație
publică (Adoptare) – distribuit – 9.11.2017
Cameră decizională
Prioritate legislativă

8.

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2017
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru
perioada de programare 2014 – 2020 (PL-x 357/2017) – lege ordinară –
Adoptat de Senat - 11.10.2017
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) – distribuit - 2.11.2017 și
Raport suplimentar (Adoptare) – distribuit – 7.12.2017
Cameră decizională
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9.

Proiectul de Lege pentru modificarea art.3 din Legea nr.363/2013 privind
transmiterea unui teren din administrarea Ministerului Mediului, prin
Administraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, în administrarea
Consiliului Judeţean Tulcea (PL-x 490/2017) – lege ordinară – Adoptat de
Senat - 21.11.2017
Raport comun- Comisia pentru mediu și Comisia juridică (Adoptare) –
distribuit - 6.12.2017
Procedură de urgență
Cameră decizională

10.

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.38/2017 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi
sportului nr.69/2000 (PL-x 274/2017) – lege ordinară – Adoptat de Senat
- 4.09.2017
Raport- Comisia pentru învățământ (Adoptare) – distribuit - 5.12.2017
Procedură de urgență
Cameră decizională
Prioritate legislativă

11.

Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de
Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a
Regulamentului
(UE)
nr.1092/2010
privind
supravegherea
macroprudenţială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar și de
înfiinţare a unui Comitet european pentru risc sistemic COM(2017)538
(PHCD 105/2017).

12.

Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de
Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce
privește armonizarea și simplificarea anumitor norme din sistemul taxei pe
valoarea adăugată și introducerea sistemului definitiv de impozitare a
comerțului dintre statele membre COM(2017)569 (PHCD 106/2017).

13.

Propunerea pentru modificarea și completarea Legii administrației publice
locale nr. 215/2001 (Pl-x 339/2017) – lege organică
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică
(Adoptare) – distribuit - 5.12.2017
Prima Cameră sesizată – Data prezentării în Biroul permanent
13.11.2017; data la care se împlineşte termenul constituţional pentru
dezbatere şi vot final 05.02.2018, potrivit art.75 alin.(2) din
Constituţie şi art.113 din Regulamentul Camerei Deputaţilor
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14.

Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2001
a administrației publice locale (Pl-x 363/2017) – lege organică
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică
Procedură de urgență
Prima Cameră sesizată – Data prezentării în Biroul permanent
23.10.2017; data la care se împlineşte termenul constituţional pentru
dezbatere şi vot final 05.03.2018, potrivit art.75 alin.(2) din
Constituţie şi art.113 din Regulamentul Camerei Deputaţilor
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun

15.

Propunerea legislativă pentru înființarea Liceului Teologic RomanoCatolic din Târgu Mureș (Pl-x 464/2017) – lege organică
Raport comun - Comisia pentru învățământ
Procedură de urgență
Prima Cameră sesizată – Data prezentării în Biroul permanent
21.11.2017; data la care se împlineşte termenul constituţional pentru
dezbatere şi vot final 12.03.2018, potrivit art.75 alin.(2) din
Constituţie şi art.113 din Regulamentul Camerei Deputaţilor
Se dezbate sub rezerva primirii raportului

16.

Proiectul de Lege pentru stabilirea conţinutului de acizi graşi trans în
produsele alimentare destinate consumului uman (PL-x 359/2017) – lege
ordinară – Adoptat de Senat - 10.10.2017
Raport -Comisia pentru agricultură
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului

17.

Proiectul de Hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului
Camerei Deputaţilor (BPI 224 /30.05.2017; PH CD 51/2017)
Raport- Comisia pentru regulament (Respingere) – distribuit -29.11.2017
I. PROCEDURĂ DE URGENȚĂ

18.

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcţiei publice specifice
de inspector social şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
(PL-x 123/2017) – lege organică – Adoptat de Senat - 8.02.2017
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare) – distribuit -14.11.2017
Procedură de urgență
Cameră decizională
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19.

Reexaminarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.68/2015 pentru aprobarea unor măsuri de gestionare a instrumentelor
structurale din domeniul transporturilor, ca urmare a Deciziei Curţii
Constituţionale nr.593 din 14 septembrie 2016, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.886 din 4 noiembrie 2016
(PL-x 84/2016/2017) – lege ordinară – Reexaminată de Senat - 23.05.2017
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru transporturi
(Adoptarea Legii cu amendamente) – distribuit - 21.11.2017
Procedură de urgență
Cameră decizională
Prioritate legislativă

20.

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr.47/2017 pentru prorogarea unui termen şi pentru modificarea art.13
alin.(1) lit.b) din Legea nr.232/2016 privind industria națională de apărare,
precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
(PL-x 343/2017) – lege organică – Adoptat de Senat - 10.10.2017
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia pentru apărare
(Adoptare) – distribuit – 23.11.2017
Procedură de urgență
Cameră decizională
Prioritate legislativă

21.

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr.43/2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea agențiilor pentru
întreprinderi mici și mijlocii, atragere de investiții și promovare a exportului
(PL-x 367/2017) – lege ordinară – Adoptat de Senat - 16.10.2017
Raport - Comisia pentru industrii (Adoptare) – distribuit – 22.11.2017
Procedură de urgență
Cameră decizională

22.

Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr.53/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 - Codul
muncii (PL-x 365/2017) – lege organică – Adoptat de Senat - 16.10.2017
Raport – Comisia pentru muncă (Adoptarea Proiectului de Lege privind
aprobarea OUG nr.53/2017) – distribuit - 28.11.2017
Procedură de urgență
Cameră decizională
Prioritate legislativă
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23.

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.33/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind
actele de stare civilă şi actele de identitate ale cetăţenilor români
(PL-x 451/2016) – lege ordinară – Adoptat de Senat -10.10.2016
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică
(Adoptare) – distribuit – 29.11.2017
Procedură de urgență
Cameră decizională
Prioritate legislativă

24.

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr.59/2017 privind modificarea şi completarea unor acte normative din
domeniul pensiilor de serviciu (PL-x 310/2017) – lege organică – Adoptat
de Senat - 25.09.2017
Raport – Comisia pentru muncă (Adoptare) – distribuit - 28.11.2017
Procedură de urgență
Cameră decizională

25.

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr.44/2017 pentru modificarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului
nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe
rețeaua de drumuri naționale din România (PL-x 327/2017) – lege ordinară
– Adoptat de Senat - 4.10.2017
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia pentru transporturi
(Adoptare) – distribuit - 4.12.2017
Procedură de urgență
Cameră decizională
Prioritate legislativă
II.

26.

PRIMĂ CAMERĂ SESIZATĂ

Propunerea legislativă privind modificarea art.9 alin.(2) din Legea educației
naționale nr.1/2011 (Pl-x 306/2017) – lege organică
Raport - Comisia pentru învățământ (Respingere) – distribuit -17.11.2017
Prima Cameră sesizată – Data prezentării în Biroul permanent
30.10.2017; data la care se împlineşte termenul constituţional pentru
dezbatere şi vot final 19.02.2018, potrivit art.75 alin.(2) din
Constituţie şi art.113 din Regulamentul Camerei Deputaţilor
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27.

Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului de aderare, semnat la
Bruxelles la 11 noiembrie 2016, la Acordul Comercial dintre Uniunea
Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia și
Peru, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 26 iunie 2012, pentru a se ține
seama de aderarea Ecuadorului (PL-x 445/2017) – lege ordinară
Raport - Comisia pentru industrii (Adoptare) – distribuit – 22.11.2017
Prima Cameră sesizată – Data prezentării în Biroul permanent –
13.11.2017; data la care se împlineşte termenul constituţional pentru
dezbatere şi vot final 20.02.2018,
potrivit art.75 alin.(2) din
Constituţie şi art.113 din Regulamentul Camerei Deputaţilor

28.

Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului Economic și Comercial
Cuprinzător (CETA) între Canada, pe de o parte, și Uniunea Europeană și
statele sale membre, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 30 octombrie
2016 (PL-x 444/2017) – lege ordinară
Raport - Comisia pentru industrii (Adoptare) – distribuit – 22.11.2017
Prima Cameră sesizată – Data prezentării în Biroul permanent –
13.11.2017; data la care se împlineşte termenul constituţional pentru
dezbatere şi vot final 20.02.2018,
potrivit art.75 alin.(2) din
Constituţie şi art.113 din Regulamentul Camerei Deputaţilor

29.

Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi
Organizaţia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) privind
privilegiile şi imunităţile OIAC, semnat la Haga, la 6 septembrie 2017
(PL-x 459/2017) – lege ordinară
Raport - Comisia juridică (Adoptare) – distribuit -29.11.2017
Prima Cameră sesizată – Data prezentării în Biroul permanent –
20.11.2017; data la care se împlineşte termenul constituţional pentru
dezbatere şi vot final 27.02.2018, potrivit art.75 alin.(2) din
Constituţie şi art.113 din Regulamentul Camerei Deputaţilor
Prioritate legislativă
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30.

Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat strategic între
Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Canada,
pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 30 octombrie 2016 (PL-x 443/2017)
– lege ordinară
Raport - Comisia juridică (Adoptare) – distribuit -29.11.2017
Prima Cameră sesizată – Data prezentării în Biroul permanent –
13.11.2017; data la care se împlineşte termenul constituţional pentru
dezbatere şi vot final 20.02.2018, potrivit art.75 alin.(2) din
Constituţie şi art.113 din Regulamentul Camerei Deputaţilor

31.

Proiectul de Lege pentru aderarea României la Protocolul referitor la
privilegiile şi imunităţile Autorităţii Internaţionale privind Spaţiile
Submarine, adoptat la Kingston, la 27 martie 1998, care a intrat în vigoare
la 31 mai 2003 (PL-x 460/2017) – lege ordinară
Raport - Comisia juridică (Adoptare) – distribuit -29.11.2017
Prima Cameră sesizată – Data prezentării în Biroul permanent –
20.11.2017; data la care se împlineşte termenul constituţional pentru
dezbatere şi vot final 27.02.2018, potrivit art.75 alin.(2) din
Constituţie şi art.113 din Regulamentul Camerei Deputaţilor

32.

Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei între România şi Bosnia şi
Herţegovina pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale
cu privire la impozitele pe venit, semnată la Sarajevo, la 6 decembrie 2016
(PL-x 461/2017) – lege ordinară
Raport – Comisia pentru buget (Adoptare) – distribuit – 29.11.2017
Prima Cameră sesizată – Data prezentării în Biroul permanent –
20.11.2017; data la care se împlineşte termenul constituţional pentru
dezbatere şi vot final 27.02.2018, potrivit art.75 alin.(2) din
Constituţie şi art.113 din Regulamentul Camerei Deputaţilor

33.

Propunerea legislativă pentru modificarea art.168 din Legea educației
naționale nr.1/2011 (Pl-x 255/2017) – lege organică
Raport comun –Comisia pentru învățământ și Comisia pentru cultură
(Respingere) – distribuit – 4.12.2017
Prima Cameră sesizată – Data prezentării în Biroul permanent
03.10.2017; data la care se împlineşte termenul constituţional pentru
dezbatere şi vot final 19.12.2017, potrivit art.75 alin.(2) din
Constituţie şi art.113 din Regulamentul Camerei Deputaţilor
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34.

Propunerea legislativă pentru modificarea art.19 din Legea nr.41/1994
privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și
Societății Române de Televiziune (Pl-x 293/2017) – lege organică
Raport - Comisia pentru cultură (Respingere) – distribuit – 4.12.2017
Prima Cameră sesizată – Data prezentării în Biroul permanent
25.09.2017; data la care se împlineşte termenul constituţional pentru
dezbatere şi vot final 12.02.2018, potrivit art.75 alin.(2) din Constituţie
şi art.113 din Regulamentul Camerei Deputaţilor
III. REEXAMINĂRI

35.

Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr.7/2013 privind instituirea impozitului asupra
veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din
sectorul gazelor naturale (PL-x 97/2013/2017) – lege ordinară –
Reexaminată de Senat - 4.10.2017
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru industrii
(Adoptarea Legii în forma adoptată de Senat) – distribuit - 2.11.2017
Cameră decizională
IV. PRIORITĂȚI LEGISLATIVE

36.

Proiectul de Lege privind abrogarea art.35 din Legea nr.1/2000 pentru
reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor
forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991
şi ale Legii nr.169/1997 (PL-x 318/2017) – lege ordinară – Adoptat de
Senat - 25.09.2017
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru agricultură (Adoptare)
– distribuit - 31.10.2017
Cameră decizională
Prioritate legislativă

37.

Proiectul de Lege pentru acordarea de servicii medicale unor categorii de
persoane şi pentru completarea art.2 din Legea nr.406/2001 privind
acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de şef al statului
român (PL-x 351/2017) – lege ordinară – Adoptat de Senat - 11.10.2017
Raport comun – Comisia pentru sănătate și Comisia pentru apărare
(Adoptare) – distribuit - 6.11.2017
Cameră decizională
Prioritate legislativă
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38.

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.3/2017
privind unele măsuri pentru administraţia publică centrală
(PL-x 347/2017) – lege ordinară – Adoptat de Senat - 10.10.2017
Raport – Comisia pentru administrație publică (Adoptare) – distribuit –
9.11.2017
Cameră decizională
Prioritate legislativă

39.

Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea
şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri (PL-x 403/2017) –
lege ordinară – Adoptat de Senat - 24.10.2017
Raport comun - Comisia pentru apărare și Comisia pentru sănătate
(Adoptare) – distribuit -15.11.2017
Cameră decizională
Prioritate legislativă

40.

Proiectul de Lege pentru completarea anexei nr.1 la Legea pomiculturii
nr.348/2003 (PL-x 373/2017) – lege ordinară – Adoptat de Senat 17.10.2017
Raport - Comisia pentru agricultură (Adoptare) – distribuit -16.11.2017
Cameră decizională
Prioritate legislativă

41.

Proiectul de Lege pentru aprobarea Programului geologic la nivel naţional
(PL-x 383/2017) – lege ordinară – Adoptat de Senat - 17.10.2017
Raport - Comisia pentru industrii (Adoptare) – distribuit – 22.11.2017
Cameră decizională
Prioritate legislativă

42.

Proiectul de Lege privind reglementarea activităţii de telemuncă
(PL-x 400/2017) – lege organică – Adoptat de Senat - 23.10.2017
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare) – distribuit – 23.11.2017
Cameră decizională
Prioritate legislativă

43.

Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea
unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri (PL-x 393/2017) –
lege ordinară – Adoptat de Senat - 24.10.2017
Raport – Comisia pentru muncă (Respingere) – distribuit - 28.11.2017
Cameră decizională
Prioritate legislativă
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V. ALTE INIŢIATIVE CU PROPUNERE DE ADOPTARE
44.

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.21/2016
pentru prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru
asigurarea tranziţiei de la televiziunea analogică terestră la televiziunea
digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia la nivel naţional
(PL-x 435/2016) – lege ordinară – Adoptat de Senat - 5.10.2016
Raport comun - Comisia pentru tehnologia informației și Comisia pentru
cultură (Adoptare) – distribuit - 1.11.2017
Cameră decizională

45.

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2017
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea
contribuţiei financiare elveţiene nerambursabile acordate României prin
intermediul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea
disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse,
precum şi a contribuţiei naţionale aferente acestei asistenţe
(PL-x 352/2017) – lege ordinară – Adoptat de Senat - 11.10.2017
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) – distribuit - 2.11.2017
Cameră decizională

46.

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.21/2017
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2007
privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză
(PL-x 354/2017) – lege ordinară – Adoptat de Senat - 11.10.2017
Raport - Comisia pentru politică economică (Adoptare) – distribuit –
8.11.2017
Cameră decizională

47.

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.24/2017
privind formarea iniţială a ofiţerilor în activitate din Ministerul Apărării
Naţionale în instituţii de învăţământ superior militar din străinătate
(PL-x 355/2017) – lege ordinară – Adoptat de Senat - 11.10.2017
Raport - Comisia pentru apărare (Adoptare) – distribuit -14.11.2017
Cameră decizională

11

48.

Proiectul de Lege pentru înfiinţarea Muzeului Locomotivelor din Dej
(PL-x 85/2017) – lege ordinară - Adoptat de Senat în condiţiile art.75
alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată
Raport comun - Comisia pentru transporturi și Comisia pentru cultură
(Adoptare) – distribuit -14.11.2017
Cameră decizională

49.

Proiectul de Lege privind transmiterea unui teren din domeniul public al
statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare - Dezvoltare pentru
Viticultură şi Vinificaţie Odobeşti, judeţul Vrancea, în domeniul public al
statului şi administrarea Institutului Naţional de Cercetare - Dezvoltare
pentru Fizica Pământului, judeţul Ilfov (PL-x 313/2017) – lege organică –
Adoptat de Senat - 25.09.2017
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru agricultură (Adoptare)
– distribuit -16.11.2017
Cameră decizională

50.

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.29/2017
pentru înfiinţarea Centrului Naţional de Management al Apei Grele
(PL-x 382/2017) – lege ordinară – Adoptat de Senat - 17.10.2017
Raport - Comisia pentru industrii (Adoptare) – distribuit – 22.11.2017
Cameră decizională

51.

Proiectul de Lege privind promovarea transportului ecologic
(PL-x 195/2016) – lege ordinară – Adoptat de Senat 12.04.2016
Raport comun - Comisia pentru administrație publică, Comisia pentru
mediu și Comisia pentru transporturi (Adoptare) – distribuit – 23.11.2017
Cameră decizională

52.

Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.307/2006 privind apărarea
împotriva incendiilor (PL-x 424/2017) – lege ordinară - Adoptat de Senat
în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României,
republicată
Raport - Comisia pentru administrație publică (Adoptare) – distribuit –
23.11.2017
Cameră decizională
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53.

Proiectul de Lege pentru modificarea art.28 alin.(3) din Legea nr.411/2004
privind fondurile de pensii administrate privat şi a art.90 alin.(3) din Legea
nr.204/2006 privind pensiile facultative (PL-x 360/2017) – lege ordinară –
Adoptat de Senat - 10.10.2017
Raport – Comisia pentru muncă (Adoptare) – distribuit - 28.11.2017
Cameră decizională

54.

Propunerea legislativă pentru modificarea art. 9 din Ordonanţa Guvernului
nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor
(Pl-x 316/2017) – lege ordinară - Respinsă de Senat - 25.09.2017
Raport - Comisia pentru administrație publică (Adoptare) – distribuit 29.11.2017
Cameră decizională

55.

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.9 din Ordonanţa
Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului
de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România (PL-x 438/2016) –
lege ordinară – Adoptat de Senat - 5.10.2016
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia pentru transporturi
(Adoptare) – distribuit - 4.12.2017
Cameră decizională
VI. ALTE INIŢIATIVE CU PROPUNERE DE RESPINGERE

56.

Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (PL-x 64/2017) – lege
organică - Adoptat de Senat în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din
Constituţia României, republicată
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate
(Respingere) - distribuit- 29.03.2017
Cameră decizională
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57.

Propunerea legislativă pentru completarea art.5 din Legea nr.70 din 2
aprilie 2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de
încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor
moderne de plată (Pl-x 291/2016) – lege ordinară - Respinsă de Senat 13.06.2016
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia juridică (Respingere) distribuit- 29.03.2017
Cameră decizională

58.

Propunerea legislativă privind scutirea de la plata creanţelor fiscale
accesorii (Pl-x 268/2013) – lege ordinară - Respinsă de Senat –
25.06.2013
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit- 29.03.2017
Cameră decizională

59.

Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Hotărârii
Guvernului nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal (Pl-x 343/2016) – lege ordinară Respinsă de Senat - 14.09.2016
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit- 29.03.2017
Cameră decizională

60.

Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.571 din 22 decembrie
2003, Codul Fiscal (Pl-x 130/2014) – lege ordinară - Respinsă de Senat –
18.03.2014
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) – distribuit – 23.10.2014,
Raport suplimentar (Respingere) – distribuit – 10.09.2015 și ultimul Raport
suplimentar (Respingere) - distribuit- 29.03.2017
Cameră decizională

61.

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.230/2007
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari
(PL-x 102/2017) – lege ordinară - Adoptat de Senat în condiţiile art.75
alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică
(Respingere) - distribuit- 30.03.2017
Cameră decizională
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62.

Proiectul de Lege pentru completarea art.25 din Legea nr.230/2007 privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari
(PL-x 50/2017) – lege ordinară - Adoptat de Senat în condiţiile art.75
alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică
(Respingere) - distribuit- 30.03.2017
Cameră decizională

63.

Propunerea legislativă privind obligativitatea şi prioritizarea finanţării din
fonduri europene a proiectelor şi obiectivelor de investiţii eligibile
(Pl-x 149/2016) – lege ordinară - Respinsă de Senat - 4.04.2016
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru administrație
publică (Respingere) - distribuit- 30.03.2017
Cameră decizională

64.

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006
privind reforma în domeniul sănătăţii (Pl-x 557/2013) – lege ordinară Respinsă de Senat – 28.11.2013
Raport – Comisia pentru sănătate (Respingere) – distribuit - 3.04.2017
Cameră decizională

65.

Proiectul de Lege pentru completarea art.230 alin.(2) din Legea nr.95/2006
privind reforma în domeniul sănătăţii (PL-x 458/2016) – lege ordinară –
Adoptat de Senat -11.10.2016
Raport – Comisia pentru sănătate (Respingere) – distribuit - 3.04.2017
Cameră decizională

66.

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006
privind reforma în domeniul sănătăţii (Pl-x 340/2016) – lege ordinară Respinsă de Senat - 6.09.2016
Raport – Comisia pentru sănătate (Respingere) – distribuit - 3.04.2017
Cameră decizională

67.

Proiectul de Lege pentru modificarea anexei nr.5 din Legea nr.63/2011
privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi
didactic auxiliar din învăţământ (PL-x 48/2014) – lege ordinară–Adoptat
de Senat –11.02.2014
Raport comun – Comisia pentru buget şi Comisia pentru muncă
(Respingere) – distribuit - 3.04.2017
Cameră decizională
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68.

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006
privind reforma în domeniul sănătăţii (PL-x 558/2014) – lege ordinară –
Adoptat de Senat –3.12.2014
Raport comun –Comisia pentru sănătate şi Comisia pentru muncă
(Respingere) – distribuit - 3.04.2017
Cameră decizională

69.

Propunerea legislativă pentru completarea Anexei 5 din Legea nr.63 din
10 mai 2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului
didactic şi didactic auxiliar din învăţământ (Pl-x 323/2015) – lege
ordinară- Respinsă de Senat – 24.03.2015
Raport
comun –Comisia pentru buget şi Comisia pentru muncă
(Respingere) – distribuit - 3.04.2017
Cameră decizională

70.

Proiectul de Lege pentru modificarea art.73¹ din Legea nr.7/2006 privind
statutul funcţionarului public parlamentar (PL-x 35/2017) – lege organică Adoptat de Senat în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia
României, republicată
Raport – Comisia pentru muncă (Respingere) – distribuit - 3.04.2017
Cameră decizională

71.

Propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea Legii nr.69 din
2000 a educaţiei fizice şi sportului (Pl-x 257/2015) – lege ordinarăRespinsă de Senat – 11.03.2015
Raport - Comisia pentru învăţământ (Adoptare) – distribuit – 4.06.2015,
Raport înlocuitor (Respingere) – distribuit – 22.10.2015 și Raport
suplimentar (Respingere) – distribuit - 3.04.2017
Cameră decizională

72.

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei
fizice şi sportului nr.69/2000 (Pl-x 32/2015) – lege ordinară- Respinsă de
Senat – 5.02.2015
Raport –Comisia pentru învăţământ (Respingere) – distribuit – 2.06.2015,
Raport suplimentar (menţine raportul iniţial - Respingere) – distribuit –
9.12.2015 și ultimul Raport suplimentar (menţine raportul iniţial Respingere)- distribuit- 3.04.2017
Cameră decizională
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73.

Proiectul de Lege privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru
reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, pe baza bonurilor
valorice (PL-x 48/2017) – lege ordinară - Adoptat de Senat în condiţiile
art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată
Raport - Comisia pentru agricultură (Respingere) – distribuit - 4.04.2017
Cameră decizională

74.

Propunerea legislativă privind organizarea şi exercitarea profesiei de medic
veterinar (Pl-x 722/2015) – lege organică - Respinsă de Senat -19.10.2015
Raport comun - Comisia pentru agricultură şi Comisia pentru sănătate
(Respingere) – distribuit – 18.02.2016 și Raport comun suplimentar
(Respingere) – distribuit - 4.04.2017
Cameră decizională
Propunerea comisiei, de respingere a iniţiativei legislative nu a întrunit
numărul necesar de voturi (vot final din 9.03.2016) şi ca urmare s-a
hotărât retrimiterea la comisie. Primit Raport comun suplimentar –
4.04.2017.

75.

Propunerea legislativă privind organizarea reglementării în domeniul
fondurilor europene nerambursabile (Pl-x 199/2016) – lege ordinară Respinsă de Senat - 12.04.2016
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) – distribuit - 5.04.2017
Cameră decizională

76.

Proiectul de lege privind acordarea de despăgubiri persoanelor afectate de
construcţia infrastructurii de transport (PL-x 575/2009) – lege organică –
Adoptat de Senat - 2.11.2009

Raport comun - Comisia pentru buget şi Comisia juridică
(Respingere) – distribuit – 27.09.2012 și Raport comun
suplimentar (Respingere) – distribuit - 5.04.2017
Cameră decizională
77.

Proiectul de Lege pentru completarea art.5 alin.(1) din Legea nr.117/1999
privind taxele extrajudiciare de timbru (PL-x 57/2017) – lege ordinară –
Adoptat de Senat -7.11.2016
Raport - Comisia juridică (Respingere) – distribuit - 5.04.2017
Cameră decizională

17

78.

Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.7/1996 a cadastrului şi a
publicităţii imobiliare (Pl-x 852/2015) – lege ordinară - Respinsă de Senat
-18.11.2015
Raport comun - Comisia juridică şi Comisia pentru administraţie publică
(Respingere) – distribuit –6.07.2016 și Raport comun suplimentar ( menține
raportul inițial – Respingere) - distribuit– 6.04.2017
Cameră decizională

79.

Proiectul de Lege pentru „Inocenţa Copilăriei” privind interzicerea
cursurilor de educaţie sexuală în învăţământul preşcolar, primar şi
gimnazial, fără acordul scris al părinţilor sau tutorelui (PL-x 89/2017) –
lege organică - Adoptat de Senat în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a
din Constituţia României, republicată
Raport comun – Comisia juridică și Comisia pentru învățământ
(Respingere) – distribuit - 11.04.2017
Cameră decizională

80.

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii energiei
electrice şi gazelor naturale nr.123/2012 (Pl-x 280/2015) – lege ordinarăRespinsă de Senat – 18.03.2015
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) – distribuit - 14.05.2015 și
Raport suplimentar (menține Raportul inițial- Respingere) – distribuit 11.04.2017
Cameră decizională

81.

Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.45/2009 privind
organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice
„Gheorghe Ionescu - Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din
domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare (Pl-x 143/2016)
– lege ordinară - Respinsă de Senat - 4.04.2016
Raport comun – Comisia pentru învățământ și Comisia pentru agricultură
(Respingere) – distribuit - 11.04.2017
Cameră decizională

82.

Proiectul de Lege pentru modificarea Legii-cadru nr.284/2010 privind
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (PL-x 266/2016)
– lege ordinară - Adoptat de Senat în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a
din Constituţia României, republicată
Raport– Comisia pentru muncă (Respingere) – distribuit - 11.04.2017
Cameră decizională
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83.

Proiectul de Lege pentru completarea art.104 din Legea asistenţei sociale
nr.292/2011 (PL-x 71/2017) – lege ordinară - Adoptat de Senat în
condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată
Raport– Comisia pentru muncă (Respingere) – distribuit - 11.04.2017
Cameră decizională

84.

Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea
unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri (PL-x 101/2017) –
lege ordinară - Adoptat de Senat în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a
din Constituţia României, republicată
Raport – Comisia pentru muncă (Respingere) – distribuit - 11.04.2017
Cameră decizională

85.

Proiectul de Lege pentru completarea art.100 din Legea nr.188/1999 privind
Statutul funcţionarilor publici (PL-x 53/2017) – lege organică - Adoptat de
Senat în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României,
republicată
Raport comun – Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru
muncă (Respingere) – distribuit - 11.04.2017
Cameră decizională

86.

Proiectul de Lege privind sediul electronic al operatorilor economici
(PL-x 843/2015) – lege ordinară – Adoptat de Senat –18.11.2015
Raport comun – Comisia juridică şi Comisia pentru tehnologia informaţiei
(Respingere) – distribuit - 12.04.2017
Cameră decizională

87.

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru
autovehicule (Pl-x 201/2016) – lege ordinară - Respinsă de Senat 12.04.2016
Raport comun – Comisia pentru buget, Comisia juridică și Comisia pentru
transporturi (Respingere) – distribuit - 12.04.2017
Cameră decizională
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88.

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.50/1991
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii (Pl-x 386/2016) –
lege ordinară - Respinsă de Senat - 20.09.2016
Raport comun – Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică
(Respingere) – distribuit - 12.04.2017
Cameră decizională

89.

Proiectul de Lege pentru modificarea art.2 din Legea nr.209/2015 privind
anularea unor obligaţii fiscale (PL-x 63/2017) – lege organică - Adoptat de
Senat în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României,
republicată
Raport – Comisia pentru buget (Respingere) – distribuit - 12.04.2017
Cameră decizională

90.

Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.3 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru
autovehicule (PL-x 313/2016) – lege ordinară – Adoptat de Senat 27.06.2016
Raport comun - Comisia juridică, Comisia pentru buget și Comisia pentru
transporturi (Adoptare) – distribuit – 25.10.2016 și Raport comun
suplimentar (Respingere) – distribuit - 12.04.2017
Cameră decizională

91.

Propunerea legislativă pentru modificarea art.165 din Legea nr.263 din 16
decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 89/2016) –
lege organică - Respinsă de Senat -14.03.2016
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit- 19.04.2017
Cameră decizională

92.

Proiectul de Lege pentru modificarea art.1 din Legea nr.8/2006 privind
instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii,
membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane
juridice de utilitate publică (PL-x 698/2015) – lege ordinară –Adoptat de
Senat –14.10.2015
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit- 19.04.2017
Cameră decizională
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93.

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010
privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 91/2016) – lege organică Respinsă de Senat -14.03.2016
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit- 19.04.2017
Cameră decizională

94.

Propunerea legislativă pentru completarea alin.(2) al art.96 din Legea
nr.448/2006 republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap (Pl-x 220/2016) – lege organică - Respinsă de
Senat - 19.04.2016
Raport comun - Comisia pentru sănătate și Comisia pentru muncă
(Respingere) - distribuit- 19.04.2017
Cameră decizională

95.

Propunerea legislativă pentru completarea art.165 din Legea nr.263/2010
privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 484/2016) – lege organică Respinsă de Senat - 17.10.2016
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit- 19.04.2017
Cameră decizională

96.

Propunerea legislativă privind activitatea de recuperare debite
(Pl-x 522/2016) – lege ordinară - Respinsă de Senat - 1.11.2016
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru industrii (Respingere) distribuit- 19.04.2017
Cameră decizională

97.

Proiectul de Lege privind completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune
de servicii (PL-x 74/2017) – lege ordinară - Adoptat de Senat în condiţiile
art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru industrii (Respingere) distribuit- 19.04.2017
Cameră decizională

98.

Proiectul de Lege privind medicina şcolară (PL-x 347/2015) – lege
ordinară –Adoptat de Senat –31.03.2015
Raport comun - Comisia pentru învăţământ și Comisia pentru sănătate
(Respingere) - distribuit- 20.04.2017
Cameră decizională
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99.

Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii
nr.256/2015 privind exercitarea profesiei de dietetician, precum şi
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Dieteticienilor din
România (Pl-x 378/2016) – lege ordinară - Respinsă de Senat 20.09.2016
Raport – Comisia pentru sănătate (Respingere) – distribuit - 24.04.2017
Cameră decizională

100. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.139/1995
Legea Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România (Pl-x 699/2015) –
lege ordinară - Respinsă de Senat -12.10.2015
Raport – Comisia pentru sănătate (Respingere) – distribuit - 24.04.2017
Cameră decizională
101. Proiectul de Lege privind reorganizarea şi funcţionarea industriei de apărare
(PL-x 830/2007) – lege ordinară – Adoptat de Senat în condiţiile art.75
alin.(2) teza a III-a din Constituţia României
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia pentru apărare
(Respingere) – distribuit – 25.04.2017
Cameră decizională
102. Propunerea legislativă pentru modificarea art.5 din Legea nr.677/2001
pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal şi libera circulaţie a acestor date (Pl-x 523/2016) – lege ordinară Respinsă de Senat - 1.11.2016
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru drepturile omului
(Respingere) – distribuit – 26.04.2017
Cameră decizională
103. Propunerea legislativă privind unele măsuri de stimulare a învăţământului
profesional, universitar şi a cercetării ştiinţifice (Pl-x 172/2014) – lege
ordinară - Respinsă de Senat – 31.03.2014
Raport comun - Comisia pentru învăţământ şi Comisia pentru buget
(Respingere) – distribuit – 26.04.2017
Cameră decizională
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104. Proiectul de Lege privind tichetul de servicii destinat plăţii prestaţiilor
casnice la domiciliu şi prestaţiilor cu caracter ocazional sau sezonier
(PL-x 40/2015) – lege organică –Adoptat de Senat –5.02.2015
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru muncă
(Respingere) – distribuit – 26.04.2017
Cameră decizională
105. Proiectul de Lege privind modificarea Legii nr.115/2015 pentru alegerea
autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii
administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi
completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali
(PL-x 297/2016) – lege organică - Adoptat de Senat în condiţiile art.75
alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică
(Respingere) – distribuit – 26.04.2017
Cameră decizională
106. Proiectul de Lege privind aprobarea Programului „Case sociale în mediul
rural” (PL-x 46/2017) – lege organică - Adoptat de Senat în condiţiile
art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică
(Respingere) – distribuit – 26.04.2017
Cameră decizională
107. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.752 din 27
decembrie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române
(PL-x 291/2014) – lege ordinară - Adoptat de Senat în condiţiile art.75
alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată
Raport comun – Comisia pentru învăţământ şi Comisia juridică
(Respingere) – distribuit - 2.05.2017
Cameră decizională
108. Proiectul de Lege pentru înfiinţarea Festivalului Internaţional „Bucureşti Pasărea Măiastră” (PL-x 97/2017) – lege ordinară - Adoptat de Senat în
condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată
Raport comun – Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru
cultură (Respingere) – distribuit - 2.05.2017
Cameră decizională
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109. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 171/2010 privind
stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice (PL-x 188/2016) – lege
ordinară – Adoptat de Senat 12.04.2016
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru agricultură
(Respingere) – distribuit - 3.05.2017
Cameră decizională
110. Proiectul de Lege privind regimul juridic al averilor ilicite (PL-x 72/2012) –
lege organică - Adoptat de Senat în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a
din Constituţia României, republicată
Raport - Comisia juridică (Respingere) – distribuit – 27.06.2012, Raport
suplimentar (Respingere) – distribuit – 8.03.2016 și ultimul Raport
suplimentar (Respingere) – distribuit – 8.05.2017
Cameră decizională
Propunerea comisiei, de respingere a iniţiativei legislative, nu a
întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 28.12.2016) şi ca
urmare s-a hotărât retrimiterea la comisie. Primit Raport suplimentar
- 8.05.2017.
111. Proiectul de Lege privind transmiterea unui teren sub luciu de apă cu
amenajarea piscicolă aferentă din domeniul public al statului şi din
administrarea Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet,
judeţul Dâmboviţa, în domeniul public al comunei Corbii Mari şi în
administrarea Consiliului Local al Comunei Corbii Mari, judeţul Dâmboviţa
(PL-x 529/2016) – lege organică - Adoptat de Senat în condiţiile art.75
alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată
Raport comun – Comisia juridică și Comisia pentru agricultură
(Respingere) – distribuit – 9.05.2017
Cameră decizională
112. Proiectul de Lege pentru completarea art.3 din Legea nr.8/2006 privind
instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii,
membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane
juridice de utilitate publică (PL-x 82/2017) – lege ordinară - Adoptat de
Senat în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României,
republicată
Raport –Comisia pentru muncă (Respingere) – distribuit – 9.05.2017
Cameră decizională
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113. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea alineatului (3) al
articolului 68 din Legea nr.64/1991 privind brevetele de invenţie,
republicată (Pl-x 539/2016) – lege ordinară - Respinsă de Senat 1.11.2016
Raport –Comisia pentru industrii (Respingere) – distribuit – 9.05.2017
Cameră decizională
114. Propunerea legislativă pentru modificarea Art.94, alin.(2), lit.a) şi b) din
Legea nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei
Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii
Electorale Permanente (Pl-x 328/2016) – lege organică - Respinsă de
Senat - 5.09.2016
Raport comun – Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică
(Respingere) – distribuit – 10.05.2017
Cameră decizională
115. Proiectul de Lege pentru modificarea art.1 alin.(3) din Ordonanţa
Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli
pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice
(PL-x 521/2016) – lege ordinară – Adoptat de Senat -1.11.2016
Raport comun – Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică
(Respingere) – distribuit – 10.05.2017
Cameră decizională
116. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor de
transport public local nr.92/2007 (PL-x 92/2014) – lege ordinară –Adoptat
de Senat –24.02.2014
Raport – Comisia pentru transporturi (Respingere) – distribuit –
10.05.2017
Cameră decizională
117. Propunerea legislativă pentru modificarea alineatului (5) al articolului 10
din Legea nr.121/2014 privind eficienţa energetică şi a articolului 29 al
Legii nr.325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică
(Pl-x 796/2015) – lege ordinară - Respinsă de Senat -3.11.2015
Raport – Comisia pentru industrii (Respingere) – distribuit – 11.05.2017
Cameră decizională
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118. Propunerea legislativă privind gestionarea câinilor fără deţinător,
identificarea şi controlul reproducerii câinilor (Pl-x 72/2014) – lege
organică - Respinsă de Senat – 18.02.2014
Raport - Comisia pentru administraţie publică (Respingere) – distribuit 22.02.2017 și Raport suplimentar (menține Raportul inițial - Respingere) –
distribuit – 11.05.2017
Cameră decizională
119. Proiectul de Lege pentru completarea art.170 din Legea nr.263/2010 privind
sistemul unitar de pensii publice (PL-x 136/2015) – lege organică –Adoptat
de Senat –25.02.2015
Raport – Comisia pentru muncă (Respingere) – distribuit – 15.09.2015 și
Raport suplimentar (menține Raportul inițial - Respingere) – distribuit –
11.05.2017
Cameră decizională
Propunerea comisiei, de respingere a iniţiativei legislative nu a întrunit
numărul necesar de voturi (vot final din 6.04.2016) şi ca urmare s-a
hotărât retrimiterea la comisie. Primit Raport suplimentar -11.05.2017.
120. Propunerea legislativă pentru completarea Legii educaţiei fizice şi sportului
nr.69/2000 (Pl-x 287/2016) – lege ordinară - Respinsă de Senat 13.06.2016
Raport - Comisia pentru învățământ (Respingere) – distribuit - 12.10.2016,
Raport înlocuitor (Adoptare) – distribuit - 3.04.2017și ultimul Raport
înlocuitor (Respingere) – distribuit - 15.05.2017
Cameră decizională
121. Proiectul de Lege pentru completarea art.10 din Legea nr.264/2004 privind
organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Medicale (PL-x 146/2016)
– lege ordinară – Adoptat de Senat –4.04.2016
Raport comun - Comisia juridică, Comisia pentru învățământ și Comisia
pentru sănătate (Respingere) – distribuit - 16.05.2017
Cameră decizională
122. Propunerea legislativă privind stimularea prezentării gravidelor la
consultaţiile prenatale (Pl-x 119/2016) – lege ordinară - Respinsă de Senat
-22.03.2016
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) – distribuit - 17.05.2017
Cameră decizională
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123. Proiectul de Lege pentru completarea art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul
muncii (PL-x 90/2017) – lege organică - Adoptat de Senat în condiţiile
art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) – distribuit - 17.05.2017
Cameră decizională
124. Proiectul de Lege pentru completarea art.2 din Legea nr.17/2000 privind
asistenţa socială a persoanelor vârstnice (PL-x 62/2017) – lege organică Adoptat de Senat în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia
României, republicată
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) – distribuit - 17.05.2017
Cameră decizională
125. Proiectul de Lege privind Primul loc de muncă (PL-x 648/2015) – lege
organică –Adoptat de Senat –6.10.2015
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) – distribuit - 17.05.2017
Cameră decizională
126. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.52 din Legea
nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi
pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente
(PL-x 275/2016) – lege organică – Adoptat de Senat - 8.06.2016
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică
(Respingere) – distribuit - 17.05.2017
Cameră decizională
127. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006
republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap (Pl-x 441/2016) – lege organică - Respinsă de Senat - 4.10.2016
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate
(Respingere) – distribuit - 18.05.2017
Cameră decizională
128. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.448 din 6
decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap (Pl-x 490/2016) – lege organică - Respinsă de Senat 17.10.2016
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate
(Respingere) – distribuit - 18.05.2017
Cameră decizională
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129. Proiectul de Lege pentru completarea art.8 din Legea nr.416/2001 privind
venitul minim garantat (PL-x 78/2017) – lege organică - Adoptat de Senat
în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României,
republicată
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) – distribuit - 22.05.2017
Cameră decizională
130. Proiectul de Lege privind creşterea salariilor medicilor din sistemul public
din România (PL-x 536/2016) – lege ordinară - Adoptat de Senat în
condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru muncă
(Respingere) – distribuit - 22.05.2017
Cameră decizională
131. Propunerea legislativă privind declararea zilei de 28 iunie „Ziua Ziaristului
Român” (Pl-x 97/2016) – lege ordinară - Respinsă de Senat -15.03.2016
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru
cultură (Adoptare) – distribuit – 14.09.2016, Raport comun suplimentar
(Adoptare) - distribuit- 13.03.201 și ultimul Raport suplimentar
(Respingere) – distribuit - 22.05.2017
Cameră decizională
132. Proiectul de Lege pentru modificarea art.2 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea
fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor
(PL-x 395/2016) – lege ordinară – Adoptat de Senat - 27.09.2016
Raport - Comisia pentru agricultură (Respingere) – distribuit - 23.05.2017
Cameră decizională
133. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.265/2008
privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră
(Pl-x 178/2013) – lege ordinară - Respinsă de Senat – 28.05.2013
Raport - Comisia pentru transporturi (Respingere) – distribuit 23.05.2017
Cameră decizională
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134. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei
nr.21/1996 (PL-x 105/2016) – lege ordinară – Adoptat de Senat –
22.03.2016
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) – distribuit - 23.05.2017
Cameră decizională
135. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Regiei Autonome „Administraţia
Canalului Siret-Bărăgan” (PL-x 127/2014) – lege ordinară –Adoptat de
Senat –17.03.2014
Raport comun - Comisia pentru administraţie publică şi Comisia pentru
agricultură (Adoptare) – distribuit – 11.06.2014 și Raport comun
suplimentar (Respingere) – distribuit - 23.05.2017
Cameră decizională
136. Propunerea legislativă privind amenajările rutiere destinate autovehiculelor
cu regim prioritar precum şi dotarea cu sisteme de semaforizare inteligentă
(Pl-x 222/2015) – lege ordinară- Respinsă de Senat – 4.03.2015
Raport comun - Comisia pentru industrii şi Comisia pentru transporturi
(Respingere) – distribuit - 24.05.2017
Cameră decizională
137. Proiectul de Lege pentru modificarea art.25 din Ordonanţa Guvernului
nr.21/1992 privind protecţia consumatorilor (PL-x 418/2009) – lege
ordinară – Adoptat de Senat – 9.09.2009

Raport - Comisia
24.05.2017

pentru industrii (Respingere) – distribuit -

Cameră decizională
138. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.92 din 10
aprilie 2007 privind serviciile de transport public local (Pl-x 409/2016) –
lege ordinară - Respinsă de Senat - 26.09.2016

Raport comun – Comisia pentru transporturi, Comisia pentru
administrație publică și Comisia pentru industrii (Respingere) –
distribuit - 11.04.2017 și Raport comun suplimentar (menține
Raportul inițial - Respingere) – distribuit - 25.05.2017
Cameră decizională
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139. Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura
(Pl-x 485/2016) – lege organică - Respinsă de Senat - 17.10.2016
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru mediu
(Respingere) – distribuit - 25.05.2017
Cameră decizională
140. Propunerea legislativă privind programul „Masă la Şcoală” pentru elevii din
învăţământul obligatoriu de stat şi privat, primar şi gimnazial
(Pl-x 645/2013) – lege ordinară - Respinsă de Senat – 10.12.2013
Raport
comun – Comisia pentru învăţământ şi Comisia pentru
administraţie publică (Respingere) – distribuit - 30.05.2017
Cameră decizională
141. Propunerea legislativă privind Programul de solidaritate socială în favoarea
pensionarilor cu venituri reduse (Pl-x 442/2016) – lege organică - Respinsă
de Senat - 4.10.2016
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru muncă
(Respingere) – distribuit - 30.05.2017
Cameră decizională
legislativă
privind
instituirea
titlurilor
naţionale
142. Propunerea
(Pl-x 409/2014) – lege ordinară - Respinsă de Senat – 2.09.2014
Raport comun - Comisia pentru învăţământ și Comisia pentru cultură
(Respingere) – distribuit - 30.05.2017
Cameră decizională
143. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Guvern nr.27 din
31.08.2011 privind transporturile rutiere (Pl-x 379/2016) – lege ordinară Respinsă de Senat - 20.09.2016
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia pentru transporturi
(Respingere) – distribuit - 31.05.2017
Cameră decizională
144. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015
- Codul fiscal (Pl-x 385/2016) – lege ordinară - Respinsă de Senat 20.09.2016
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru administrație
publică (Respingere) – distribuit – 31.05.2017
Cameră decizională
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145. Propunerea legislativă pentru modificarea alineatului (1) al articolului 502
din Codul Fiscal (Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal)
(Pl-x 459/2016) – lege ordinară - Respinsă de Senat - 10.10.2016
Raport - Comisia pentru buget (Respingere)- distribuit – 28.02.2017 și
Raport suplimentar (Respingere) – distribuit – 31.05.2017
Cameră decizională
146. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.248/2005 privind regimul
liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate (PL-x 338/2016) – lege
ordinară – Adoptat de Senat - 6.09.2016
Raport comun - Comisia pentru politică externă și Comisia pentru apărare
(Respingere) – distribuit -21.02.2017 și Raport suplimentar (Respingere) –
distribuit – 31.05.2017
Cameră decizională
147. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015
- Codul fiscal (Pl-x 383/2016) – lege ordinară - Respinsă de Senat 20.09.2016
Raport comun – Comisia pentru buget și Comisia pentru administrație
publică (Respingere) – distribuit – 31.05.2017
Cameră decizională
148. Proiectul de Lege pentru condamnarea totalitarismului comunist şi pentru
cultivarea memoriei naţionale antitotalitare (PL-x 617/2015) – lege
ordinară –Adoptat de Senat –22.09.2015
Raport comun - Comisia pentru învăţământ şi Comisia pentru cultură
(Respingere) – distribuit – 9.11.2015 și Raport comun suplimentar
(Respingere) – distribuit – 7.06.2017
Cameră decizională
149. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015
privind Codul fiscal (Pl-x 203/2017) – lege ordinară - Respinsă de Senat 8.05.2017
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) – distribuit – 9.06.2017
Cameră decizională
150. Proiectul de Lege pentru completarea art.22 din Legea nr.211/2011 privind
regimul deşeurilor (PL-x 538/2016) – lege ordinară – Adoptat de Senat 1.11.2016
Raport - Comisia pentru mediu (Respingere) – distribuit – 12.06.2017
Cameră decizională
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151. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227 din 8
septembrie 2015 privind Codul fiscal (Pl-x 540/2016) – lege ordinară Respinsă de Senat - 1.11.2016
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) – distribuit - 15.06.2017
Cameră decizională
152. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul
fiscal (Pl-x 524/2016) – lege ordinară - Respinsă de Senat - 1.11.2016
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) – distribuit - 15.06.2017
Cameră decizională
153. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul
Penal (Pl-x 701/2015) – lege organică - Respinsă de Senat -13.10.2015
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit- 20.06.2017
Cameră decizională
154. Proiectul de Lege privind adoptarea de măsuri specifice în vederea
dezvoltării comunităţilor sărace (PL-x 93/2014) – lege ordinară –Adoptat
de Senat –25.02.2014
Raport comun - Comisia pentru administraţie publică şi Comisia pentru
buget (Respingere) - distribuit- 22.06.2017
Cameră decizională
155. Propunerea legislativă privind reglementarea serviciilor prestate de către
furnizorii de energie către populaţie (Pl-x 334/2014) – lege organică Respinsă de Senat – 18.06.2014
Raport comun - Comisia juridică şi Comisia pentru industrii (Respingere)
– distribuit – 10.02.2016 și Raport comun suplimentar (Respingere) –
distribuit – 28.06.2017
Cameră decizională
156. Proiectul de Lege privind acordarea de stimulente pentru culturile de plante
energetice (PL-x 542/2011) – lege ordinară - Adoptat de Senat în
condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată
Raport - Comisia pentru agricultură (Adoptare) – distribuit – 24.10.2012,
Raport înlocuitor (Respingere) – distribuit – 18.02.2016 și ultimul Raport
înlocuitor (Respingere) – distribuit - 27.06.2017
Cameră decizională
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157. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.283/2010
privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură,
silvicultură şi dezvoltare rurală (PL-x 129/2016) – lege organică – Adoptat
de Senat –29.03.2016
Raport - Comisia pentru agricultură (Respingere) – distribuit - 27.06.2017
Cameră decizională
158. Propunerea legislativă pentru completarea art.190 şi 1901 din Legea
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (Pl-x 222/2017) – lege
ordinară - Respinsă de Senat - 29.05.2017
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) – distribuit - 27.06.2017
Cameră decizională
159. Propunerea legislativă privind Cinematografia (Pl-x 336/2015) – lege
ordinară- Respinsă de Senat – 30.03.2015
Raport - Comisia pentru cultură (Respingere) – distribuit - 29.06.2017
Cameră decizională
160. Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(5) al art.6 - din Legea (r)
nr.61 din 22/09/1993 (Pl-x 603/2013) – lege organică - Respinsă de Senat
– 9.12.2013
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) – distribuit – 10.02.2014 și
Raport suplimentar( menține Raportul inițial - Respingere)- distribuit 5.09.2017
Cameră decizională
Propunerea comisiei, de respingere a iniţiativei legislative nu a întrunit
numărul necesar de voturi (vot final din 3.06.2014) şi ca urmare s-a
hotărât retrimiterea la comisie. Primit Raport suplimentar - 5.09.2017.
161. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă nr.3/2015
pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada
2015-2020 şi pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind
societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură (Pl-x 208/2017) –
lege ordinară - Respinsă de Senat - 15.05.2017
Raport – Comisia pentru agricultură (Respingere) – distribuit - 6.09.2017
Cameră decizională
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162. Proiectul de Lege pentru completarea art.60 din Legea nr.227/2015 privind
Codul fiscal (PL-x 334/2016) – lege ordinară – Adoptat de Senat 6.09.2016
Raport – Comisia pentru buget (Respingere) – distribuit - 6.09.2017
Cameră decizională
163. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.136/1995
privind asigurările şi reasigurările în România (Pl-x 298/2016) – lege
ordinară - Respinsă de Senat - 21.06.2016
Raport – Comisia pentru buget (Respingere) – distribuit - 6.09.2017
Cameră decizională
164. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.61 din 22
septembrie 1993 privind alocaţia de stat pentru copii (Pl-x 491/2016) – lege
organică - Respinsă de Senat - 17.10.2016
Raport – Comisia pentru muncă (Respingere) – distribuit - 12.09.2017
Cameră decizională
165. Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(3) şi (4) ale art.1 din Legea
nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii (PL-x 550/2015) – lege
organică –Adoptat de Senat –29.06.2015
Raport– Comisia pentru muncă (Respingere) – distribuit - 12.09.2017
Cameră decizională
166. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
(PL-x 61/2017) – lege organică - Adoptat de Senat în condiţiile art.75
alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată
Raport comun - Comisia pentru sănătate și Comisia pentru muncă
(Respingere) – distribuit – 18.09.2017
Cameră decizională
167. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.78 din Legea
nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap (PL-x 463/2016) – lege organică – Adoptat de Senat -10.10.2016
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate
(Respingere) – distribuit – 18.09.2017
Cameră decizională
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168. Proiectul de Lege pentru completarea art.58 din Legea nr.448/2006 privind
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (PL-x 81/2017)
– lege organică - Adoptat de Senat în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a
din Constituţia României, republicată
Raport comun - Comisia pentru sănătate și Comisia pentru muncă
(Respingere) – distribuit – 21.09.2017
Cameră decizională
169. Proiectul de Lege pentru completarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri
fiscal-bugetare (PL-x 42/2017) – lege ordinară - Adoptat de Senat în
condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată
Raport comun - Comisia juridică, Comisia pentru buget și Comisia pentru
muncă (Respingere) - distribuit - 26.09.2017
Cameră decizională
170. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi
promovarea drepturilor copilului (PL-x 68/2017) – lege organică - Adoptat
de Senat în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României,
republicată
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru muncă (Respingere) distribuit - 27.09.2017
Cameră decizională
171. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind
transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere (Pl-x 373/2012) – lege
ordinară - Respinsă de Senat – 18.09.2012
Raport - Comisia pentru transporturi (Respingere) - distribuit 27.09.2017
Cameră decizională
172. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.38/2003
privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
(PL-x 551/2013) – lege ordinară –Adoptat de Senat –28.11.2013
Raport - Comisia
pentru
transporturi (Respingere) – distribuit27.09.2017
Cameră decizională
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173. Proiectul de Lege pentru completarea art.55 pct.5 din Legea nr.38/2003
privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
(PL-x 206/2011) – lege ordinară - Adoptat de Senat - 20.04.2011
Cameră decizională
Raport - Comisia pentru transporturi (Respingere) –
distribuit –
29.03.2012 și Raport înlocuitor ( menține raportul inițial – Respingere)
- distribuit- 27.09.2017
174. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind
transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere (Pl-x 628/2010) – lege
ordinară – Respinsă de Senat – 19.10.2010
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit – 29.03.2012 și
Raport înlocuitor - Comisia pentru transporturi (Respingere) – distribuit 27.09.2017
Cameră decizională
175. Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(4) al art.14 din Legea
nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
(PL-x 339/2009) – lege ordinară - Adoptat de Senat –24.06.2009
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit – 29.03.2012 și
Raport înlocuitor - Comisia pentru transporturi (Respingere) – distribuit 27.09.2017
Cameră decizională
176. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi
a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 (Pl-x 106/2016) – lege ordinară
- Respinsă de Senat -22.03.2016
Raport comun - Comisia juridică,Comisia pentru agricultură și Comisia
pentru mediu (Respingere) – distribuit - 4.10.2017
Cameră decizională
177. Propunerea legislativă pentru completarea art.32 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului (Pl-x 769/2015) – lege
ordinară - Respinsă de Senat -28.10.2015
Raport comun - Comisia pentru mediu şi Comisia pentru administraţie
publică (Respingere) – distribuit - 4.10.2017
Cameră decizională
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178. Proiectul de Lege pentru completarea art.11 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului (PL-x 224/2016) – lege
ordinară – Adoptat de Senat - 25.04.2016
Raport comun - Comisia pentru mediu și Comisia pentru administrație
publică (Respingere) – distribuit - 4.10.2017
Cameră decizională
179. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.72/2016 privind
sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor
(Pl-x 262/2017) – lege organică - Respinsă de Senat - 26.06.2017
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) – distribuit - 4.10.2017
Cameră decizională
180. Propunerea legislativă pentru modificarea art.14 şi 142 din Legea
nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi regim de închiriere
(Pl-x 201/2015) – lege ordinară- Respinsă de Senat – 4.03.2015
Raport comun - Comisia pentru industrii şi Comisia pentru transporturi
(Respingere) – distribuit - 10.10.2017
Cameră decizională
181. Propunerea legislativă pentru completarea art.1 din Legea nr.44/1994
privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi
văduvelor de război (Pl-x 732/2015) – lege organică - Respinsă de Senat 19.10.2015
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) – distribuit -22.02.2017 și
Raport suplimentar (menține Raportul inițial- Respingere) – distribuit 10.10.2017
Cameră decizională
182. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Decretului-Lege
nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din
motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945,
precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
(PL-x 783/2015) – lege ordinară – Adoptat de Senat –2.11.2015
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) – distribuit - 10.10.2017
Cameră decizională
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183. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului
nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de
către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940
până la 6 martie 1945 din motive etnice (PL-x 403/2016) – lege ordinară –
Adoptat de Senat - 27.09.2016
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) – distribuit - 10.10.2017
Cameră decizională
184. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii
(Pl-x 429/2016) – lege organică - Respinsă de Senat - 4.10.2016
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) – distribuit - 10.10.2017
Cameră decizională
185. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii cadru nr.284/2010
actualizată la 23 octombrie 2014 (Pl-x 266/2017) – lege ordinară Respinsă de Senat - 26.06.2017
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) – distribuit - 10.10.2017
Cameră decizională
186. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea articolului 58,
alineatele (4) şi (10) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap (Pl-x 45/2015) – lege organicăRespinsă de Senat – 5.02.2015
Raport comun - Comisia pentru sănătate şi Comisia pentru muncă
(Respingere) – distribuit - 1.04.2015 și Raport comun suplimentar (menține
raportul inițial – Respingere )- distribuit – 11.10.2017
Cameră decizională
Propunerea comisiei, de respingere a iniţiativei legislative nu a întrunit
numărul necesar de voturi (vot final din 4.11.2015) şi ca urmare s-a
hotărât retrimiterea la comisie. Primit raportul comun suplimentar –
11.10.2017.
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187. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
(Pl-x 561/2009) – lege organică - Respinsă de Senat – 2.11.2009
Raport comun - Comisia pentru muncă şi Comisia pentru sănătate
(Adoptare)- distribuit- 13.04.2010, Raport comun înlocuitor (Adoptare)distribuit- 12.05.2010, Raport comun înlocuitor (Respingere) – distribuit 2.10.2012, Raport comun suplimentar (Respingere)- distribuit- 3.09.2013,
Raport comun suplimentar (Respingere)- distribuit- 14.10.2015 și ultimul
Raport comun suplimentar (menține raportul inițial – Respingere )distribuit – 11.10.2017
Cameră decizională
Propunerea comisiei, de respingere a iniţiativei legislative nu a întrunit
numărul necesar de voturi (vot final din 15.06.2016) şi ca urmare s-a
hotărât retrimiterea la comisie. Primit raportul comun suplimentar –
11.10.2017.
188. Proiectul de Lege pentru completarea art.4 alin.(3) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, precum şi
modificarea art.II alin.(4) din Legea nr.317/2009 pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi
acvacultura (PL-x 424/2016) – lege ordinară – Adoptat de Senat 4.10.2016
Raport comun - Comisia pentru mediu și Comisia pentru agricultură
(Respingere) – distribuit – 12.10.2017
Cameră decizională
189. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii apelor
nr.107/1996 (Pl-x 290/2017) – lege organică - Respinsă de Senat 4.09.2017
Raport - Comisia pentru mediu (Respingere) – distribuit – 12.10.2017
Cameră decizională
190. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii apelor
nr.107/1996 (PL-x 400/2016) – lege organică – Adoptat de Senat 26.09.2016
Raport- Comisia pentru mediu (Respingere) – distribuit – 12.10.2017
Cameră decizională
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191. Proiectul de Lege privind reglementarea experienţei profesionale
(PL-x 872/2015) – lege ordinară – Adoptat de Senat –7.12.2015
Raport comun - Comisia pentru muncă şi Comisia pentru administraţie
(Respingere) – distribuit – 12.10.2017
Cameră decizională
192. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.193/2000
privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi
consumatori (PL-x 672/2013) – lege ordinară –Adoptat de Senat –
16.12.2013
Raport – Comisia juridică (Respingere) – distribuit - 16.10.2017
Cameră decizională
193. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.349/2002
pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului de tutun
(PL-x 531/2016) – lege ordinară - Adoptat de Senat în condiţiile art.75
alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată
Raport –Comisia pentru sănătate (Respingere) – distribuit - 16.10.2017
Cameră decizională
194. Propunerea legislativă privind realizarea Muzeului Dictaturii Comuniste în
imobilul „Casa radio” situat în Bucureşti, str.Ştirbei Vodă nr.174-176 sect.1
(Pl-x 117/2016) – lege ordinară - Respinsă de Senat -21.03.2016
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) – distribuit –
5.10.2016, raport suplimentar (menține raportul inițial - Respingere)–
distribuit – 16.03.2017 și ultimul Raport suplimentar ( menține raportul
suplimentar –Respingere) – distribuit – 18.10.2017
Cameră decizională
195. Propunerea legislativă privind înfiinţarea Băncii de Resurse Genetice
Vegetale „Mihai Cristea” Suceava, prin divizarea parţială a Laboratorului
Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor
(Pl-x 263/2017) – lege ordinară - Respinsă de Senat - 27.06.2017
Raport comun - Comisia pentru învățământ și Comisia pentru agricultură
(Respingere) – distribuit – 18.10.2017
Cameră decizională
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196. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015
privind Codul fiscal (Pl-x 300/2017) – lege ordinară - Respinsă de Senat 18.09.2017
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) – distribuit – 19.10.2017
Cameră decizională
197. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015
privind Codul Fiscal (Pl-x 299/2017) – lege ordinară - Respinsă de Senat 18.09.2017
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) – distribuit – 19.10.2017
Cameră decizională
198. Propunerea legislativă pentru instituirea taxei de poluare (Pl-x 430/2016) –
lege ordinară - Respinsă de Senat - 5.10.2016
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru transporturi
(Respingere) – distribuit – 19.10.2017
Cameră decizională
199. Proiectul de Lege privind sprijinul acordat copiilor şi tinerilor din mediul
rural pentru continuarea studiilor liceale şi profesionale (PL-x 730/2015) –
lege organică – Adoptat de Senat –19.10.2015
Raport comun - Comisia pentru învăţământ şi Comisia pentru muncă
(Respingere)- distribuit – 28.02.2017 și Raport comun suplimentar
(menține raportul inițial – Respingere ) – distribuit – 24.10.2017
Cameră decizională
200. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru
creşterea copiilor (PL-x 86/2017) – lege organică - Adoptat de Senat în
condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere ) – distribuit – 24.10.2017
Cameră decizională
201. Proiectul de Lege pentru completarea art.12 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura (PL-x 370/2016) –
lege ordinară – Adoptat de Senat - 20.09.2016
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru mediu
(Respingere) – distribuit - 25.10.2017
Cameră decizională
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202. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.1 din Legea
15/09.01.2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei
locuinţe proprietate personală (Pl-x 301/2017) – lege ordinară - Respinsă
de Senat - 19.09.2017
Raport – Comisia pentru administrație publică (Respingere) – distribuit 26.10.2017
Cameră decizională
203. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor
Naţionale nr.16/1996 (PL-x 394/2012) – lege ordinară - Adoptat de Senat
în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României,
republicată
Raport comun - Comisia juridică şi Comisia pentru cultură (Respingere)
– distribuit – 1.11.2017
Cameră decizională
204. Propunerea legislativă pentru modificarea Codului Penal (Pl-x 898/2015) –
lege organică - Respinsă de Senat -14.12.2015
Raport - Comisia juridică (Respingere) – distribuit – 3.11.2017
Cameră decizională
205. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul
Penal (Pl-x 217/2015) – lege organică- Respinsă de Senat – 4.03.2015
Raport - Comisia juridică (Respingere) – distribuit – 3.11.2017
Cameră decizională
206. Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 309 din Legea
nr.286/2009 privind Codul Penal (Pl-x 789/2015) – lege organică Respinsă de Senat -2.11.2015
Raport - Comisia juridică (Respingere) – distribuit – 3.11.2017
Cameră decizională
207. Propunerea legislativă pentru completarea art.574 al Legii nr.135 din 1 iulie
2010 privind Codul de procedură penală (Pl-x 136/2016) – lege organică Respinsă de Senat -29.03.2016
Raport - Comisia juridică (Respingere) – distribuit – 3.11.2017
Cameră decizională
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208. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul
penal (Pl-x 359/2015) – lege organică - Respinsă de Senat – 15.04.2015
Raport - Comisia juridică (Respingere) – distribuit – 3.11.2017
Cameră decizională
209. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul
penal (Pl-x 214/2015) – lege organică- Respinsă de Senat – 4.03.2015
Raport - Comisia juridică (Respingere) – distribuit – 3.11.2017
Cameră decizională
210. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul
Penal (PL-x 587/2014) – lege organică - Adoptat de Senat în condiţiile
art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată
Raport - Comisia juridică (Respingere) – distribuit – 3.11.2017
Cameră decizională
211. Propunerea legislativă pentru completarea art.348 al Legii nr.286/2009
privind Codul Penal (Pl-x 276/2016) – lege organică - Respinsă de Senat 7.06.2016
Raport - Comisia juridică (Respingere) – distribuit – 3.11.2017
Cameră decizională
212. Proiectul de Lege pentru completarea art.999 din Legea nr.134/2010 privind
Codul de procedură civilă (PL-x 537/2016) – lege organică - Adoptat de
Senat în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României,
republicată
Raport - Comisia juridică (Respingere) – distribuit – 3.11.2017
Cameră decizională
213. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul
Penal (Pl-x 153/2016) – lege organică - Respinsă de Senat - 4.04.2016
Raport - Comisia juridică (Respingere) – distribuit – 3.11.2017
Cameră decizională
214. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul
penal (Pl-x 154/2016) – lege organică - Respinsă de Senat - 4.04.2016
Raport - Comisia juridică (Respingere) – distribuit – 3.11.2017
Cameră decizională
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215. Propunerea legislativă pentru modificarea articolelor 218 şi 219 din Legea
nr.286/2009 privind Codul penal (Pl-x 8/2016) – lege organică - Respinsă
de Senat -1.02.2016
Raport - Comisia juridică (Respingere) – distribuit – 3.11.2017
Cameră decizională
216. Propunerea legislativă pentru completarea art.574 al Legii nr.135
din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală (Pl-x 558/2015) – lege
organică - Respinsă de Senat -29.06.2015
Raport - Comisia juridică (Respingere ) – distribuit – 3.11.2017
Cameră decizională
217. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea art.587 din Codul
de Procedură Penală (Pl-x 104/2015) – lege organică- Respinsă de Senat –
25.02.2015
Raport - Comisia juridică (Respingere) – distribuit – 3.11.2017
Cameră decizională
218. Propunerea legislativă pentru completarea prevederilor art.199 din Codul de
procedură penală (Pl-x 105/2014) – lege organică - Respinsă de Senat –
25.02.2014
Raport - Comisia juridică (Respingere) – distribuit – 8.03.2016 și Raport
suplimentar (menține Raportul inițial - Respingere)- distribuit – 3.11.2017
Cameră decizională
Propunerea comisiei, de respingere a iniţiativei legislative, nu a
întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 28.12.2016) şi ca
urmare s-a hotărât retrimiterea la comisie. Primit Raport suplimentar
- 3.11.2017.
219. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.192/2006
privind
medierea
şi
organizarea
profesiei
de
mediator
(Pl-x 144/2015) – lege ordinară- Respinsă de Senat – 25.02.2015
Raport – Comisia juridică (Respingere) – distribuit - 24.11.2016 și Raport
suplimentar (Respingere ) – distribuit – 3.11.2017
Cameră decizională
220. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii
nr.135/2010 privind Codul de procedură penală (Pl-x 392/2015) – lege
organică - Respinsă de Senat – 28.04.2015
Raport - Comisia juridică (Respingere) – distribuit – 7.11.2017
Cameră decizională
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221. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul
Penal (Pl-x 218/2015) – lege organică- Respinsă de Senat – 4.03.2015
Raport - Comisia juridică (Respingere) – distribuit – 7.11.2017
Cameră decizională
222. Propunerea legislativă pentru completarea unor prevederi ale Legii
nr.286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare
(Pl-x 587/2015) – lege organică - Respinsă de Senat -7.09.2015
Raport - Comisia juridică (Respingere) – distribuit – 7.11.2017
Cameră decizională
223. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul
penal (PL-x 65/2017) – lege organică - Adoptat de Senat în condiţiile
art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată
Raport - Comisia juridică (Respingere) – distribuit – 7.11.2017
Cameră decizională
224. Propunerea legislativă pentru completarea Legii 286 din 2009 - Codul Penal
cu infracţiunea de „Înşelăciune privind date sau caracteristici ale
vehiculelor” (Pl-x 239/2016) – lege organică - Respinsă de Senat 25.04.2016
Raport - Comisia juridică (Respingere) – distribuit – 7.11.2017
Cameră decizională
225. Propunerea legislativă privind organizarea şi exercitarea profesiei de geodez
şi înfiinţarea Ordinului Geodezilor din România (Pl-x 505/2010) – lege
ordinară – Respinsă de Senat – 15.09.2010
Raport - Comisia juridică (Adoptare)- distribuit -6.12.2012 și Raport
suplimentar (Respingere) – distribuit – 7.11.2017
Cameră decizională
226. Propunerea legislativă pentru completarea Legii 416/2001 privind venitul
minim garantat (Pl-x 486/2015) – lege organică - Respinsă de Senat 15.06.2015
Raport –Comisia pentru muncă (Respingere) – distribuit – 13.10.2015,
raport suplimentar (menține raportul inițial – Respingere )– distribuit –
7.03.2017 și ultimul Raport suplimentar (menține raportul inițial Respingere) – distribuit – 8.11.2017
Cameră decizională
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227. Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
(Pl-x 339/2016) – lege ordinară - Respinsă de Senat - 6.09.2016
Raport comun - Comisia pentru industrii, Comisia juridică și Comisia
pentru transporturi (Respingere) – distribuit -14.11.2017
Cameră decizională
228. Propunerea legislativă privind modificarea alineatului (4) al articolului 1
din Ordonanţa de Urgenţă nr.2 din 6 ianuarie 2017 privind unele măsuri
fiscal-bugetare (Pl-x 325/2017) – lege ordinară - Respinsă de Senat 26.09.2017
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru muncă
(Respingere) – distribuit -14.11.2017
Cameră decizională
229. Propunerea legislativă pentru completarea art.67 din Legea nr.46/2008 Codul silvic (Pl-x 277/2017) – lege ordinară - Respinsă de Senat 5.09.2017
Raport comun - Comisia pentru administrație publică, Comisia pentru
mediu și Comisia pentru agricultură (Respingere) – distribuit -16.11.2017
Cameră decizională
230. Propunerea legislativă pentru modificarea punctului 2 din Anexa nr.1 a
Legii nr.250/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri
fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
(Pl-x 317/2017) – lege ordinară - Respinsă de Senat - 26.09.2017
Raport comun - Comisia juridică, Comisia pentru buget și Comisia pentru
muncă (Respingere) – distribuit -16.11.2017
Cameră decizională
231. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul
penal (PL-x 473/2014) – lege organică - Adoptat de Senat în condiţiile
art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată
Raport - Comisia juridică (Respingere) – distribuit -17.11.2017
Cameră decizională
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232. Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.50/2010 privind contractele pentru consumatori (PL-x 337/2014) – lege
ordinară - Adoptat de Senat în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din
Constituţia României, republicată
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia juridică (Respingere) –
distribuit - 21.11.2017
Cameră decizională
233. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.205/2004 privind
protecţia animalelor (Pl-x 318/2016) – lege organică - Respinsă de Senat 27.06.2016
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia juridică
(Respingere) - distribuit - 11.01.2017 și Raport comun suplimentar
( menține raportul inițial – Respingere) – distribuit - 21.11.2017
Cameră decizională
234. Propunerea legislativă privind amânarea executării silite a persoanelor
fizice care au accesat credite în franci elveţieni (Pl-x 287/2014) – lege
ordinară - Respinsă de Senat – 3.06.2014
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia juridică (Respingere) –
distribuit - 21.11.2017
Cameră decizională
235. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind
Statutul funcţionarilor publici *Republicată (Pl-x 223/2017) – lege
organică - Respinsă de Senat - 29.05.2017
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru administrație
publică (Respingere) – distribuit – 22.11.2017
Cameră decizională
236. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.230 din
2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de
proprietari (Pl-x 228/2017) – lege ordinară - Respinsă de Senat 6.06.2017
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică
(Respingere) – distribuit – 22.11.2017
Cameră decizională
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237. Propunerea legislativă privind unele măsuri de cotizare retroactivă în
sistemul public de pensii (Pl-x 345/2017) – lege organică - Respinsă de
Senat - 10.10.2017
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) – distribuit – 23.11.2017
Cameră decizională
238. Proiectul de Lege privind modificarea art.71 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori
(PL-x 527/2016) – lege ordinară - Adoptat de Senat în condiţiile art.75
alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru buget (Respingere) –
distribuit -29.11.2017
Cameră decizională
239. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.85/2014 privind procedurile
de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă (PL-x 425/2017) – lege ordinară
– Adoptat de Senat - 30.10.2017
Raport - Comisia juridică (Respingere) – distribuit – 29.11.2017
Cameră decizională
240. Proiectul de Lege privind combaterea exploatării ilicite a locurilor de
parcare (PL-x 455/2017) – lege organică – Adoptat de Senat - 6.11.2017
Raport - Comisia juridică (Respingere) – distribuit -29.11.2017
Cameră decizională
241. Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.213 din 17 noiembrie
1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia
(Pl-x 588/2014) – lege organică - Respinsă de Senat –8.12.2014
Raport - Comisia juridică (Respingere) – distribuit – 26.04.2016 și Raport
suplimentar (Respingere) – distribuit – 29.11.2017
Cameră decizională
242. Propunerea legislativă privind protejarea suprafeţelor forestiere din
România (Pl-x 324/2017) – lege organică - Respinsă de Senat 25.09.2017
Raport comun - Comisia juridică, Comisia pentru mediu și Comisia pentru
agricultură (Respingere) – distribuit – 29.11.2017
Cameră decizională

48

243. Propunerea legislativă privind interzicerea exportului de lemn
(Pl-x 835/2015) – lege ordinară - Respinsă de Senat -18.11.2015
Raport comun - Comisia pentru mediu şi Comisia pentru agricultură
(Respingere) – distribuit -29.11.2017
Cameră decizională
244. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.265/2008
privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră
(PL-x 425/2016) – lege ordinară – Adoptat de Senat - 5.10.2016
Raport - Comisia pentru transporturi (Respingere) – distribuit –
27.11.2017
Cameră decizională
245. Proiectul de Lege pentru modificarea art.62 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura (PL-x 199/2015) –
lege ordinară –Adoptat de Senat –4.03.2015
Raport comun – Comisia pentru agricultură şi Comisia pentru mediu
(Adoptare) – distribuit - 31.10.2016 și Raport comun înlocuitor
(Respingere) – distribuit – 28.11.2017
Cameră decizională
246. Propunerea legislativă pentru abrogarea articolului 94 alin.(1) lit.m) din
Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (Pl-x 427/2017) –
lege organică - Respinsă de Senat - 30.10.2017
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru
muncă (Respingere) – distribuit – 29.11.2017
Cameră decizională
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VII. AMÂNATE
247. Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.166/2002 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.146/2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene
pentru tineret şi a municipiului Bucureşti şi al Fundaţiei Naţionale pentru
Tineret (PL 618/2004) – redistribuit - 30.01.2009
Proiectul a fost adoptat de Senat ca lege ordinară, iar Camera
Deputaţilor l-a adoptat ca lege organică. Comisia de mediere a propus
spre adoptare textul Camerei Deputaţilor. La data de 10.02.2005
Senatul a aprobat textul propus de Comisia de mediere.
Amânată dezbaterea

VOT FINAL –Luni, 11 decembrie 2017, la 15 minute
de la încheierea ședinței comune solemne
1.

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.176/2010
privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru
modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi
pentru modificarea şi completarea altor acte normative (Pl-x 482/2017) –
lege organică
Procedură de urgenţă
Obiect de reglementare: modificarea Legii nr.176/2010 privind
integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru
modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum
şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative.
Comisia juridică propune ADOPTAREA propunerii legislative.
Prima Cameră sesizată – Data prezentării în Biroul permanent
21.11.2017; data la care se împlineşte termenul constituţional pentru
dezbatere şi vot final 12.03.2018, potrivit art.75 alin.(2) din Constituţie şi
art.113 din Regulamentul Camerei Deputaţilor
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2.

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.303/2004
privind statutul judecătorilor şi procurorilor (Pl-x 418/2017) – lege
organică
Procedură de urgenţă
Obiect de reglementare: modificarea şi completarea Legii nr.303/2004,
în vederea punerii în acord cu Deciziile Curții Constituționale
nr.785/2009, 176/2014, 588/2017 și 262/2016.
Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru
sistematizarea, unificarea şi asigurarea stabilităţii legislative în domeniul
justiţiei propune ADOPTAREA propunerii legislative.
Prima Cameră sesizată – Data prezentării în Biroul permanent
31.10.2017; data la care se împlineşte termenul constituţional pentru
dezbatere şi vot final 19.02.2018, potrivit art.75 alin.(2) din Constituţie şi
art.113 din Regulamentul Camerei Deputaţilor

VOT FINAL – Luni, 11 decembrie 2017, ora 18,30
___________
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